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VOORWOORD
We wensen iedereen een 
prettige vakantie'.
Wij gaan ook weg en 
dus zult u de krant in 
juli en augustus m o e 
ten missen. Wél krijgt 
u eind augustus het 
programmaboekje van de 
buurthuizen. Om de zo
mermaanden toch door 
te komen kunt u ook

nog drollenspellen è 
f 2,- kopen bij Cor en 
Ineke Bergveld, Ger. 
Schaepstraat 10hs. 
Ansichtkaarten kunt u 
sturen naar het redak- 
tie-adres, met het ri- 
siko van plaatsing in 
het septembernummer.
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FRED&JAN: HOMOFIL]
TOnze ouders hadden er

Fred en Jan

Eind vorig jaar stond 
in de buurtkrant een 
interview met mensen 
die in het evangelisch 
centrum 't Pand werken 
Zij vertelden onder 
andere dat homofielen 
zondig zijn en enkel 
met bidden nog gehol
pen kunnen worden.
In snackbar het Loods
je deden deze uitspra
ken nogal wat stof o p 
waaien. Jan en Fred 
zijn namelijk de eige
naars van deze zaak en 
alom bij de klanten 
bekend als homofiel. 
Niet dat het wat u it
maakt: De zaak loopt 
geweldig en de eigen
gemaakte kroketten en 
gehaktballen zijn ver 
in de omtrek bekend: 
Veel vlees en dan voi- 
gens grootmoedersre- 
c e p t . We zijn als re- 
daktie al lang van 
plan om eens met Jan 
en Fred te praten. Nu

maanden later komt het 
er pas van.
Het is zaterdagmiddag, 
buiten is het zomers 
warm, binnen is het 
koel. Een jongetje dat 
net z'n kwartjes in de 
flipperkast wil gooien 
wordt gevraagd even te 
wachten. De kast maakt 
nogal wat piep en toet 
electronisch kabaal. 
Op mijn eerste vraag 
hoelang ze hier ’in de
ze zaak zitten: .

Barkeeper
Jan: "Vanaf maart '77 
zitten we hier. Voor 
die tijd zat hier ook 
een snackbar, maar die 
was helemaal verlopen 
en vervuild. De eerste 
week hebben we het ook 
helemaal uit moeten 
mesten.Twee containers 
met vuil hebben we er 
uit geschept: Het was 
gewoon verschrikke
lijk."

wel veel moe
W i j : "Wat deden jullie 
voor die tijd?"
Jan: "In café Populair 
was Fred barkeeper. Je 
weet wel, op de hoek 
van de Reguliersbree- 
straat.Ik was toen m a 
nager bij Mc Donald, 
ook in de Reguliers 
breestraat. Bij Mc Do
nald is het harde sy
steem normaal:Het p e r 
soneel wordt daar e- 
norm opgejaagd. Dat 
heeft trouwens ook in 
verschillende kranten 
gestaan zoals de Tele
graaf en de Volkskrant 
Mc Donald neemt zo 
jong mogelijk perso
neel in dienst en v e r 
der getrouwde vrouwen 
die tussen de middag 
aan de kassa kunnen 
zitten.Dat is goedkoop 
hè....Hard werken te
gen zo min mogelijk 
salaris. Daar bovenop 
wordt een "crew" van 
een paar mensen ge
bouwd jonge mensen n a 
tuurlijk, die de zaak 
dan leiden.Daar hoorde 
ik ook b i j . Deze paar 
mensen krijgen wel een 
redelijke betaling. We 
kregen ook allemaal 
dure namen van manager 
en dergelijke,je moest 
je wel kapot werken.

Liefde
Nou ja, ik ging 's a- 
vonds na mijn werk 
naar de Populair, en 
daar ontmoette ik Fred 
Fred:"Ik werkte daar 
dus als barkeeper. Het 
is een geweldig drukke 
zaak, waar het van
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E HEEL NORMAAL
ite mee'

's morgens vroeg tot 
's avonds laat vol met 
klanten is. Veel vaste 
klanten trouwens. Ik 
ben niet zo'n prater 
als Jan en als barkee
per wo.rdt je niet oud: 
de meesten gaan er 
voortijdig uit door de 
drank. Ik dronk niet 
hoor, maar ik zag me 
toch geen barkeeper 
zijn tot m'n vijf en 
zestigste."
Jan en Fred hebben el
kaar dus in dit cafè 
ontmoet: Liefde op het 
eerste gezicht. Eerst 
kochten ze samen een 
plezierboot en hebben 
daar twee seizoenen 
menig fijn weekend in 
doorgebracht.Tenslotte 
besloten ze een zaakje 
te beginnen; een cafe
taria, dat spreekt.

Cafetaria
Jan:"We hadden al een 
paar zaken op het oog 
en toen stond ook deze 
cafetaria in de krant. 
Ik ging vroeger altijd 
hier in de Frederik 
Hendrikstraat naar het 
badhuis zodat de buurt 
voor mij wel bekend 
was. We hebben samen 
nog een paar keer door 
de buurt gewandeld om 
te zien of er wel ge
noeg klanten te v er
wachten waren.Toen de 
gok maar gewaagt, de 
boot verkocht en een 
week enorm hard ge
werkt om het hier uit 
te mesten."
Na een week hielden 
Jan en Fred Open Huis

voor de kinderen in de 
buurt. Gratis patat en 
ijs. Ze beginnen te 
grinniken als ze ver
tellen hoe zwart het 
buiten van de kinderen 
stond. De kinderen 
mochten beetje bij 
beetje naar binnen. 
Fred: "Het liep volle
dig uit de klauw. Ik 
wist niet dat er hier 
zo veel kinderen w o o n 
den. Maar het gaf wel 
bekendheid aan onze 
zaak. De zaak had een 
slechte naam om de 
smerigheid en onver
zorgdheid. Het duurt 
lang voordat iedereen 
weet dat het tegen
woordig wel netjes en 
verzorgd is.
We maken veel zelf zo
als de gehaktballen en 
kroketten en dat w a a r 
deren de mensen. We 
hebben pas nog een 
goed rapport binnen 
gekregen over onze ei
gen gehaktballen."Fred 
gaat zoeken waar het 
rapport is,maar er ko 
men ondertussen klan
ten zodat het er niet 
van komt. Wij geloven 
Jan en . Fred op hun 
w o o r d .

Homofilie
Wij: "Een tijdje gele
den is er een buurt
krant verschenen (num
mer 7, 1979) waarin 
mensen van het Evange
lisch Pand,wat verder
op in de Frederik Hen
drikstraat, beweerden 
dat homofielen zondig 
zijn. Hoe waren jullie

reakties daarop en van 
jullie klanten."

Kwaad
Jan: "Mijn reaktie is 
dat die mensen die 
zich toch christelijk 
noemen, geen respekt 
voor het menselijk ras 
hebben. Dat' mensen dat 
durven zeggen is toch
onvoorstelbaar...... ?"
Hij gaat bij deze 
woorden half overeind 
zitten, z'n gezicht 
straalt verontwaardi
ging af. Fred, die wat 
op de achtergrond 
blijft, knikt met z'n 
hoofd en haalt berus
tend zijn schouders op 
Jan:"Ze kunnen van an 
dere minderheidsgroe
pen ook wel zeggen dat 
ze nièt mogen bestaan, 
zoals de joden of de 
n e g e r s .....

Vies
Vaak zeggen zulke zo
genaamde christenen 
dat homofilie vies is. 
Dat vind ik nou grote 
onzin, want wat twee 
mensen met elkaar goed 
vinden kan nooit vies 
wezen. Misschien kun 
je het onnatuurlijk 
noemen, maar het is 
juist de natuur van de 
homofiel dat hij het 
met de man wil."
Er ontstaat nu een 
diskussie tussen Jan 
en Fred of homofilie 
wel of niet natuurlijk 
te noemen is. Fred 
meent van wel want er 
zijn van oudsher al 
homofielen. Het zit
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vervolg
volgens Fred in de n a 
tuur dat sommige m e n 
sen homofiel zijn. In 
sommige culturen was 
en is dat ook heel ge
woon.
Jan: "Natuurlijk zijn 
er jongens bij die het

voor de andere homo
fielen verpesten. Dat' 
zijn die jongens die 
helemaal opgedirkt met 
jurk en lellebellen 
van oorbellen, rondlo
pen. Die brengen juist 
het negatieve beeld 
van de homofiel over. 
Maar dat is de minder
heid die zo loopt. De 
meeste homofielen lo
pen er gewoon bij en 
zijn ook niet van die 
bar-types."

Groot probleem
Wij:"Was het een schok 
toen je ontdekte dat 
je homofiel was?"
Fred: "Helemaal niet. 
Ik was nog tamelijk 
jong toen ik het per
tinent wist. Voor mijn 
ouders was het wel een 
groot probleem om het 
te aanvaarden. Je weet 
hoe ouders zijn. Die 
willen graag kleinkin
deren. Dat begrijp ik 
wel, maar dat kan nu 
eenmaal niet bij ons." 
Bij deze woorden trekt 
hij een peinzend ge
zicht, alsof hij na
denkt hoe het toen was 
met z'n ouders. En dan

meer tot zichzelf dan 
tot ons: "Ja, mijn ou
ders hebben er jaren 
over gedaan om te ac
cepteren dat ik het 
was. Ze hebben er veel 
verdriet om gehad maar 
ik heb er ook onder

geleden.Dat was in een 
tijd dat ik de steun 
van m'n ouders erg n o 
dig h a d ...... "
Jan: "Ik heb er nooit 
problemen mee gehad 
dat ik homofiel ben. 
Als ik bij een baas 
solliciteerde dan zei 
ik het altijd meteen. 
Ik ben altijd overal 
met open armen ontvan
gen. Dat komt natuur
lijk ook omdat ik me 
altijd voor de volle 
100 procent geef. Ik 
bedoel,ik ben een har
de werker... en dat 
wordt gewaardeerd.
Toen die buurtkrant 
uitkwam waren hier erg 
veel mensen die ont
zettend kwaad werden. 
Ja, onze klanten zei
den: "Laten ze opdon
deren uit de buurt of 
ze moesten hun pik af
hakken." Nee, niet 
zulke leuke uitspraken 
maar met wat die lie
den uit dat evange
lisch centrum zeiden, 
lok je zulke reakties 
uit. Eén mevrouw zei 
dat een man haar had 
gezegd niet naar het 
Loodsje te gaan, want

daar zitten twee poten 
Zij antwoordde dat ze 
liever met twee zulke 
jongens te maken had 
dan met menige vrouw. 
Menige zaak waar een 
vrouw achter de toon
bank staat is minder 
schoon.
Je moet je wel beden
ken dat veel mensen 
een homofiel als fami
lielid hebben.Bijvoor
beeld je broer of zoon 
Dan is het erg kwet
send als je zulke uit
spraken in de buurt
krant leest. 
Ondertussen zijn er 
een aantal klanten in 
de zaak die graag ge 
holpen willen worden. 
Onder hen een wat ou
dere man en vrouw die 
de ouders van Jan 
blijken te zijn. Ineke 
maakt foto's. Eén van 
de klanten met een 
flinke pot bier voor 
zich, wil ook op de 
foto. Dat kan natuur
lijk, dat spreekt. Als 
ik vraag of hij ook 
dat stukje over het e- 
vangelisch Pand heeft 
gelezen, kijkt hij mij 
vragend en verbaasd 
a a n .
Jan: "Dat leest hij 
niet,maar hij weet wèl 
alles van bier af."

Wim de Jong

JE WEET HOE OUDERS ZIJN. DIE WILLEN 
GRAAG KLEINKINDEREN. DAT BEGRIJP IK 
WEL,MAAR DAT KAN NU EENMAAL NIET 
BIJ ONS

6
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PRINSES IRENE
Op woensdag 11 juni 
stopte er een bus bij 
kinderdagverblijf Pr. 
Irene in onze buurt 
beter bekend als "de 
Apenkooi". Nu gaan er 
wel vaker bussen door 
de 2e Hugo de Groot
straat, maar deze bus 
was bijzonder. Gevuld 
met wethouders,gemeen
teraadsleden en per s 
mensen reed hij de he 
le dag door Amsterdam 
langs kinderdagverblij 
ven en peuterspeelza
len om de "reizigers" 
te overtuigen van de 
noodzaak van meer kin
deropvang. Alleen Pr. 
Irene heeft al een 
wachtlijst van 92 kin- 
deren!Als er geen uit
breiding komt van de 
voorzieningen zal een 
groot deel wel nooit 
aan de beurt komen. En 
dat terwijl er ook nog 
zoveel werkloze peuter 
leid(st)ers zijn die 
graag aan de slag w i l 
len.
"De Apenkooi" gaat bin 
nenkort tijdelijk v er
huizen vanwege de bouw 
valligheid van het ge 
bouw. Ook bij het zoe

ken van vervangende 
ruimte kreeg men b ij
zonder weinig onder

steuning, 
m e e n t e .

van de ge-

Alma Jongerius

De "Apenkooi" op de hoek van de Nassaukade en 
2e Hugo de Grootstraat, oftewel kinderdagver
blijf Prinses Irene. O p ' 11 juni behangen met 
spandoeken "Wij eisen meer kinderopvang" en"In 
Staatsliedenbuurt 212 kinderen op wachtlijst".

BUURT CAFE AARDAPPELEN, 
GROENTEN & FRUITGebr.Eijpe
Hugo de Grootpïein 10 

tel.845589
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BRIEF
Bedankt 

lieve mensen

Na 10 maanden stage 
gelopen te hebben in 
't Trefpunt, zit het 
er bijna op. Eind juni 
zeg ik jullie gedag en 
duik ik na een vakan
tie weer in de school
banken. Ik wil jullie 
allemaal bedanken voor 
de tijd dat ik hier 
heb gewerkt. Hiermee 
bedoel ik vooral de 
kinderen die me kennen 
van de instuif en na 4 
opvang, de volwassenen 
van de dinsdagavond,de 
tieners van de soos, 
het team van 't Tref
punt en alle andere

mensen die ik in het 
buurthuis heb ontmoet. 
Ik heb 'n leuk jaar ge 
Kad en daar hebben jul

lie aan meegeholpen. 
Een hoogtepunt vond ik 
het buurtfeest,waarvan 
ik blij ben dat het 
volgend jaar herhaald 
wordt. Het was 'n ge
zellig feest in 'n ge 
zellige buurt. Jullie 
zien me vast nog wel, 
want ik vind het jam
mer om weg te moeten 
gaan. Heel veel succes 
verder en nogmaals be 
dankt'. Daag Lia Bon 
stagiare 't Trefpunt.

HUGENOOTJE
m.i.v. 1 a u g . zoeken 
wij iemand die 2 dagen 
per week van 8-15 uur 
op cns dochtertje van

2 jaar wil passen. Tel 
'smorgens van 9-13 uur 
863420.

O

van der Poel
KEURSLAGER ^  fTweede Hugo de Grootstraat 25 tele foon 842344

RUNDERKAMPS
Groente en Fruitchop

voor Delicatesse, 
Groente of Fruit

Tegen lage prijzen!! 
telefoon 020-844891 

Fred. Hendrikstraat as ■

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas f 3 ? -

CAMEMBERT
PER DOOS

Grote sortering B uiten landse Kaassoorten

=  O ok  voor Relatie-Geschenken  =
GROOT ASSORTIMENT ZOUTARME VLEESWAREN 

2e HUGO DE GROOTSTRAAT 29 tel. 842420 
JAN EVERTSENSTRAAT 62 tel. 180543

8



FINANCIEEL OVERZICHT FESTIVAL
INKOMSTEN

subsidie
wijkcentrum 2000,— 
bijdr.Ons Huis 500,— 
b i j d r .Trefpunt 261,95 
foto's voetbal 50,— 
bar en hapjes 124 8,— 
lotenverkoop 457 ,— 
veilingopbr. 365,— 
ROMMELMARKT 10 98,22 
bijdr. Reiger 
peutermateriaal 10,— 
stencilwerk 10,—
gift 25,--
totaal 6025,17

UITGAVEN

ORGANISATIEKOS
TEN :telefoon, 
p o r t i ,s t enc.etc 67,41 
OPTREDENS
Ratelaars 150, —
Clowns 400,—
Toneel 236,—
Orgel buurtband 236,— 
De Bouquets 750 ,— 
BALONNENSTRIJD 239,80 
HUUR KRAMEN 920,40 
OUDE AMBACHTEN 3 53,— 
KINDERAKTIVIT. 
papier,klei enz 205,03 
ROMMELMARKT 
grondzeil,drol- 
lenbord 239,99
DIA-SHOW 192,70

MEERJARENPLAN
Er is voor onze buurt 
een Ontwerp-Meerjaren- 
Plan (M.J.P.) gemaakt 
door de ambtelijke 
projektgroep van de 
gemeente.
Dit meerjarenplan
geldt voor de duur van 
vier jaar.Hierin staan 
de aktiviteiten v er
meld die, in die per i 
ode, ondernomen moeten 
worden.Het plan is een 
voorstel van de ambte
lijke projektgroep. 
Jaarlijks kan het zo
nodig worden bijge
steld.
In dit ontwerp- M.J.P. 
zijn nog niet de w e n 
sen,eisen en voorstel
len uit de buurt opge
nomen .
In de buurt moet nog 
een inspraakronde ge
start worden. In de 
behandelings-procedure 
staat dat in de maa n 

den mei en juni 1980 
de eerste behandeling 
van het meerjarenplan 
in de buurt plaats zou 
vinden.
De buurtbewoners zou
den een gemeentelijk 
krantje krijgen, w a a r 
in deze plannen bekend 
gemaakt zouden worden. 
Tot nu toe,midden juni 
heeft men nog geen 
"krantje" gezien. De 
tijd dringt, 'Want in 
oktober 1980 moet,vol
gens de behandelings- 
procedure,de afronding 
plaats vinden. Mij 
lijkt het een zeer 
korte termijn om voor 
ei-nd juni de buurt ge
hoord te hebben over 
de voorgestelde plan
nen, wanneer men de 
buurtbewoners nog niet 
eens heeft verteld wat 
de plannen inhouden.

ETEN MEDEWERK. 2 2 2,55 
VOETBALLEN
BEKERS, foto's 91,— 
PUBLICITEIT 
drukkosten,pro
gram.spand.etc. 185,45 
GELUIDSINSTALL. 25,— 
VERVOERSKOSTEN 7 3,80 
REPRESENTATIE 
bloemen,konsum. 185,50 
BARUITGAVEN 
inkoop drank, 
bekers, hapjes 867,29 
VERGUNNINGEN 12,50 
PRECARIO 198 ,80 
totaal uitg. 5852,22

BATIG SALDO 17 2,95

Mede door de geweldige 
opbrengst van de Rom
melmarkt is het Buurt
festival er financieel 
gunstig uitgesprongen. 
Er is 172 gulden in 
kas als start voor 
volgend jaar!'.

GEEN 2 MILJARD 
VOOR DE p . 'j jg

DEMONSTRATIE
ZA TER D A G  21 JUNI AM STERDAM

2 UUR WESTERMARKT

MANIFESTATIE
3 UUR AMSTELVELD

9
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28 JULI VAK A N T I E A
In deze periode krij
gen de kinderen en de 
ouders te maken met 
de vervanger van. Ans 
'Termeulen. Ans is die

periode weg omdat zij 
ongeveer eind augustus 
een baby krijgt.De op 
volger van Ans heet 
Gilles Graafland en

heeft er veel zin in 
om er samen met de 
kinderen leuke vakan- 
tieaktiviteiten van te 
m a k e n .

M m ?  Tekenfilms
Van 2 tot 4 uur gratis tekenfilms in de sportzaal van buurt
huis het Trefpunt

WOENSDAG. 
30 JULI Vondelpark

We willen van 2 uur tot 5 uur met de kinderen naar een voor
stelling in het Vondelpark gaan. Aan de kinderen wordt in 
augustus middels een brief of een folder bekend gemaakt naar 
welke voorstelling we gaan. Deze aktiviteit is gratis.

DONDERDAG a rl- i c 
31 juli A r t i s

We gaan met de kinderen van 10 tot 4 uur naar Artis, niet 
alleen naar de beesten kijken maar ook’nog leuke dingen in 
Artis doen. De kosten zijn ƒ22,- en graag je tramkaart mee.

U W  ADRES VOOR 
REPARATIES!

ra  GARAGE
M BENELUX

tel. 845043

IN  STALLATIEBUREAU

C.HUYSEN
Aanleg van gas-, water-en 

sanitairewerken

| Ook voor autoschade | van Houweningenstraat 61 
AMSTERDAM
tei.84 2077Fred. Hendrikstraat 31

Snackbar 
’tLOOTSJE
tel. 84 5347
FREDERIK 
HENDRIKSTRAAT 77

DAGELUKS GEOPEND VAN 2 TOT 12 UUR

IJS MET SLAGROOM
(  OOK IJSTAARTEN ) 

EN VOOR AL U W

SCHALEN e n

SNACKS

1 0
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riVITEITEN 9 A U G U S T U S

^ a u g u s t u sLekker eten & Sporten
Aktiviteiten in en om het buurthuis. Om 11 uur starten we 
met de voorbereidingen voor de maaltijd van half een tot 
half twee. We denken b v . aan een slaatje, macaroni, spagetti 
en een lekker toetje. Om half twee, na de afwas, willen we 
naar de van Hogendorpsporthal gaan. Om 4 uur zijn we weer 
terug in het buurthuis. Deze aktiviteit kost ƒ1,- van 11 tot

4aAuNgPuAstus Handenarbe id
Handenarbeidaktiviteiten in het buurthuis, sport- en spel- 
aktiviteiten in de sportzaal. We moeten nog verzinnen wat 
we gaan doen. Deze aktiviteit duurt van 2 tot 4 uur en is 
gratis

5augustus Fietsen versieren
Van 2 tot 4 uur fietsen versieren en optocht door de buurt 
Met de oudere kindeeen willen we vliegers maken en deze op 
laten op het terrein bij de markthallen. De kosten zijn ƒ1,-

S S f u s Y l i e g e n d e  brigade
Vliegende brigade aktiviteiten op het van Oldenbarneveldt- 
plein. Deze aktiviteit is gratis. Het programma zal bestaan 
uit handenarbeidaktiviteiten, sport- en spelaktiviteiten 
op de ochtend en 's middags fietsparcours met hindernissen.

DONDERDAG t/’ 1 -ï «
7augustus K l i m d u m

Met de bus naar de Klimduin in Schoorl, daar worden leuke 
aktiviteiten met de kinderen gedaan. De kosten zijn ƒ3,- 
per persoon, de bus gaat om kwart vóor négen weg bij het 
Trefpunt en is om 3 uur weer bij het b u u r thuis.

8augustus Slotfeest met barbecue
Slotfeest in en om het buurthuis voor kinderen, ouders en 
buurtbewoners. Deze aktiviteiten zijn gratis en bestaan 
uit een voorstelling voor de kinderen in de sportzaal om
2 uur, daarna een barbecue buiten voor kinderen. Wij v er
zorgen het brood, de sausjes, het fruit en de knakworstjes 
maar als jullie vlees willen roosteren moeten jullie dat 
zelf meenemen.

1 1
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buurtkrant hugo de groot

BUURl
BURENHULP
De Burenhulp in het 
buurthuis de Reiger is 
een organisatie van 
vrijwilligers uit de 
Hugo de Grootbuurt,die 
op verzoek van buurt
bewoners kleine prak- 
tiese karweitjes v er
richt. Wat doen we 
zoal?
- med'icijnen halen
- boodschappen doen
- kleine reparaties
- e n z .
De Burenhulp werkt he 
lemaal gratis en als U 
er gebruik van wilt 
maken,dan kunt U iede
re werkdag, tussen 10 
en 14 uur bellen naar: 
Buurthuis de Reiger, 
tel. 845676 . Op' dins
dag, woensdag en vrij
dag wordt U zeker ge 
holpen .
Wanneer U woont in het 
gebied: Fred. Hendrik
straat, Kostverloren- 
vaart, Zaagmolenstraat 
en Hugo de Grootkade 
dan wordt U zeker ge
holpen,als het kan nog 
dezelfde dag. Woont U 
in het gebied: Fred. 
Hendrikstraat, Nassau-

T/m woensdag 18 juni 
kunt u voor ’t huur- 
spreekuur terecht op 
't Trefpunt op maa n 
dagavond 7-8 uur. Op 
woensdagmorgen 10-11 u 
In de vakantie wordt 
't spreekuur alléén 
gehouden op de maa n 
dagavonden 23 juni, 30 
juni,7 juli en 14 juli

14

kade, Van Oldenbarne- 
veldtplein, Hugo de 
Grootkade dan zal 
eerst worden bekeken 
of er een burenhulper 
beschikbaar is. 
Overigens.de burenhulp 
zoekt nog dringend Co- 
ordinatoren.die op een 
vaste dag in de week 
naar het buurthuis 
willen komen om te 
kijken of er aanvragen 
liggen en om die dan 
te verdelen over de 
vrijwilligers. We zoe
ken op dit ogenblik

Wie o wie heeft zin om 
in de periode van 28 
juli tot 9 augustus 
mee te doen aan 
de vakantieaktivitei- 
ten voor kinderen in 
de leeftijd van 4-12 
jaar in de Hugo de

Sinds kort is er een 
kraakspreekuur in onze

bij Paul Effting/Mari- 
anne Kint, Fred. Hen
drikstraat 172''.
V/a 28 juli draait al
les weer normaal op 't 
Trefpunt. Denkt u er
aan: de formulieren 
van de weigering huur
verhoging moeten vóór
10 augustus verzonden 
zij n I

met name voor de maa n 
dag , donderdag en vrij
dag een coordinator. 
Wilt u over die taak 
eens komen praten,belt

GESLOTEN
Het buurthuis is ge 
sloten van zaterdag 28 
juni 1980 tot en met 
zondag 27 juli 1980. 
Daarna zijn er twee 
weken waarin er voor 
kinderen en tieners, 
die dan nog vakantie

Grootbuurt. Tegenover 
dit meedraaien staat 
een vergoeding. Heb je 
zin neem dan kontakt 
op met Ans.Ans is tot 17 
juli in buurthuis het 
Trefpunt' 
tel. 842473

buurt. Als u van plan 
bent te gaan kraken, 
of informatie wilt 
hebben over de voor en 
nadelen, mogelijk- en 
onmogelijkheden van 
het kraken, dan is het 
verstandig dit spreek
uur eerst te bezoeken. 
Iedere dinsdagavond, 
van 19.30-21.00 uur in 
het kraakpand op de 
Bilderdijkstraat nr.17 
Voor hulp en infor
matie.

HUURSPREEKUUR

VRIJWILLIGERS

KRAAKSPREEKUUR
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AGENDA
VAKANTIESPORT

U dan eens op naar de 
Reiger, tel. 845676 en 
vraagt U naar Ruud van 
Dijk.
Hopelijk tot spoedig!!

hebben, aktiviteiten 
worden georganiseerd. 
Voor de kinderen staat 
het programma al in 
deze buurtkrant en de 
tieners kunnen het va- 
kantie-programma vanaf 
28 juli bij het buurt
huis lezen.
In augustus komt ook 
het nieuwe programma-

Van 30 juni tot en met 
18 juli 1980 organi
seert het Vacantie Co
mité Amsterdam sport- 
cursussen van een week

boekje van de Reiger 
en het Trefpunt uit.In 
dit boekje staan de 
begintijden van de ak 
tiviteiten,mocht u aan 
het eind van de maand 
augustus nog geen 
boekje ontvangen h eb
ben dan kunt u het 
buurthuis bellen (num
mer 842473).

voor kinderen van 12, 
13 en 14 jaar. Je kunt 
er leren WIELRENNEN, 
■PLANKZEILEN, ROEIEN, 
SCHERMEN en FIETSCROS- 
SEN.De cursussen staan 
onder deskundige lei
ding en duren een week 
lang,iedere ochtend of 
iedere middag.Het kost 
ƒ 15,-- voor de hele 
week.
Meer informatie kun je 
krijgen bij buurthuis 
't Trefpunt (vragen 
naar Paul) waar je ook 
inschrijf- formulieren 
kunt halen. Geef je 
snel op want wie het 
eerst komt gaat voor.

A U T O  C E N T R U M
van Bolderick

Peugeot 
en Shell Service

ook voor een Hyundai Pony
F R E D . H E N D R IK S T R A A T  127-129 

A M S T E R D A M - T E L E F O O N  84 23 36

SLAGERIJ M  K ■

H . A ^ 6 ( 5 M
Da Costakade 30
Hoek de Clercqstraaf Tel. 1837 16

Sinds 1882 het Beste!

Speciaal l.lw adres voor planten !

( B l o e m e n  en f  P l a n t e n

H O R L O G E R I E

£ ^ \ £ R G i j P 0 © s

- * j j  Reparatie van fSSB fêSSS i' 
6 - Klokkken en Horloges

en .. 
Gouden en Zilveren

Service en Sieraden 
garantie

l'red erik  H endrikstraa t 71 Am sterdam  te le fo o n  020-84  77 82 HUGO DE GROOTPLEIN 2 2  AMSTERDAwŜ fejfcd f t  
TELEFOON. 843600

15
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RIJK KRAMERSCHOOL

TAXISTANDPLAATS
Hufré bedenkt plannen

op het rijtje van Mey- 
roos is nu een alter
natief plan bedacht.De 
taxistandplaats blijft 
zoals nu voor het kan
toor van de drogiste- 
rijbond maar de r ij
richting draait om. De 
taxi's kunnen dan via 
de 2e Hugo de Groot
straat nog alle kanten 
op.
Verder vragen de w i n 
keliers op alle vent- 
wegen 3 veiligheids- 
drempels en zo m o g e 
lijk ook parkeerhavens 
Zo heeft men als voet
ganger meer overzicht 
bij het oversteken en 
hoef je je niet meer 
tussen de geparkeerde 
auto's door te wringen 
Bovendien moeten de 
automobilisten hun 
snelheid aan passen 
vanwege de drempels. 
Het afsnijden van de 
bocht is dan meteen 
minder aantrekkelijk. 
De plannen zijn on 
langs ingediend. De 
uitvoering hangt af 
van de gemeente.

Alma Jongerius

Persoonlijk vind ik 
het oversteken van de 
ventwegen op het Hugo 
de Grootplein een enge 
zaak. Automobilisten 
die blijkbaar de stop
lichten willen vermij
den schieten soms zo
maar, met grote snel
heid zo'n ventweg op. 
Maar de winkeliersver
eniging Hufré heeft 
onlangs een goed ini

tiatief genomen voor 
de verkeersveiligheid 
van de klanten. Ten 
eerste willen ze het 
plan verhinderen om de 
taxistandplaats te ver 
huizen naar de winkel- 
kant. Taxichauffeurs 
wilden dat graag omdat 
ze momenteel maar in 
één richting kunnen 
wegrij d e n .Door de b e 
treffende winkeliers

is vooral voor voetgangers

Ruim een half jaar 
heeft de renovatie van 
de D r . Rijk Kramer- 
school geduurd. Het 
gebouw was dan ook 
voor het moderne o n 
derwijs en voor de 
huidige hygiënische 
opvattingen totaal
verouderd. Er moest

dus heel wat opgeknapt 
en uitgebroken worden. 
In de tussentijd was 
de school onderge
bracht in een noodge
bouw op het Frederik 
Hendrikplantsoen.
Maar een paar weken 
geleden vond de h er
opening plaats.Natuur

lijk met de nodige 
feestelijkheden voor 
kinderen en o u d e r s .

Alma Jongerius

16



PRIJSUITREIKING
Maar liefst driedui- 
zendnegenhonderdéén en 
twintig volle zegel- 
kaarten kreeg de w i n 
keliersvereniging te
rug van haar eerste 
zegelaktie. Bij de

prijsuitreiking waren 
bijna alle 100 w i n 
naars aanwezig met de 
nodige "aanhang" zodat 
het Hufré-kwartier 
bijna barstte.De hoofd 
prijs: een reis naar

Parijs, werd gewonnen 
door dhr. Vollenbroek- 
uit de Oldenbarneveldt 
straat. Prijswinnaars 
én winkeliersvereni
ging van harte gefe 
liciteerd!

GRANDIOSE
ZEGEL AKTIE VAN

MET VELE PRACHTIGE 
PRIJZEN O.A.

WEEKENDTRIP 

NAAR PARIJS VOOR 2 PERS.

TIS JE EIGEN STRAAT:

1K H O U T  
S C H O O N  U

Klaverfasclub de
driesprong

Zondagmiddag prijs 
klaverjassen om 2 uur.

Iedere vrijdagavond 
om half 9 
gezellig 
prijs klaverjassen 

in de Lido Corner
café Lido-Corner

de Clercqstraat 82 ( 164461)

17
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BUURTHUISLUNCH
"Ik ken mensen die 
dolgraag naar de Rei
ger zouden willen ko
men, maar als ik ze 
vertel van die trappen 
hier, dan zijn ze al 
geweest." Dit zei een 
mevrouw tijdens de 
"buurthuis lunch". Het 
onderwerp was op dat 
moment: de lift. Dat 
die lift er moet komen 
in de Reiger was voor 
iedereen duidelijk.Het 
voorstel van iemand om 
een handtekeningenak- 
tie binnen de groepen 
te houden,werd dan ook 
enthousiast begroet en 
aangenomen.
De gemeente heeft het 
lift-plan al goedge

keurd en is bereid een 
gedeelte van de 
250.000 gulden die no 
dig zijn,voor haar re
kening te nemen. De 
handtekeningen kunner 
hun nut bewijzen want 
het voorstel moet nog 
naar de hogere overhe
den.

Damesbilj art
Vervolgens kwam het 
opknappen van de ruim
tes in buurthuis de 
Reiger aan de orde. 
Hoewel iedereen over 
het algemeen tevreden 
is over de inrichting, 
was er toch nog wel 
wat praatstof. Ook is 
er gesproken over het

programma van volgend 
jaar. Een idee van de 
buurthuiswerkers om 
een creatieve ochtend 
te starten, sloeg m e 
teen in. Van breien 
tot pottenbakken werd 
genoemd. "We zijn dan 
wel op leeftijd, maar 
nog mooi aktief hoor" 
Verschillende bezoek
sters willen wel een 
damesbiljartklub b e 
ginnen. Volgend sei
zoen dus veel nieuwe 
aktiviteiten in de 
R e i g e r .
Ook komt er na de v a 
kantie een buurtwerker 
b i j . Eindelijk is er 
toestemming van de ge 
meente om de opengeko-

miltenburg
fBANKETBAKKERIJlA  \ l l / /  [b an k ?

A  j w j
T-TLTUVr Hen

Frederik

m m
Hendrikstraat 90

tel. 824498

Voor Parfumeriën, 
Cosmetica en 

Geneesmiddelen
DROGISTERU

J. WINTERS
2e Hugo de Grootstraat 27 

AMSTERDAM Tel.84X341i18

voor al uw sanitair
en Doe Het Zelf Art.

o . a . DOUCHEGORDIJNEN
BA OMA TT EN - MENG KRANEN ETC.loodgieter

REVE
3e hugo de groot

straat 15
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'praatlunch" in de Reiger

men plaats weer op te 
vullen, nadat ander
half jaar geleden een 
buurthuiswerker is 
weggegaan. De nieuwe 
persoon zal zich bezig 
gaan houden met de o n 
dersteuning van aller
lei akties in de buurt 
zoals de renovatie van 
het gemeenteblok,
speelstraat, huurkomi-

té enz. Een welkome 
mededeling voor aller
lei buurtgroepen dus. 
Na al het gepraat kwa
men de soep en de 
broodjes op tafel. Ve- 
rukkelijk klaargemaakt 
Ondertussen deed koör- 
dinator Ruud zijn jas
je aan zodat men er 
aan kon trekken voor 
vragen en opmerkingen.

Zo'n buurthuislunch 
gaat vaker plaatsvin
den, zo kan iedereen 
wensen en ideeën in
brengen en meepraten 
over het reilen en 
zeilen van buurthuis 
de Reiger. Ik vind dat 
een goed idee.

Alma Jongerius

BALLONNENSTRIJD
Tijdens het buurtfes
tival zijn er zo'n 120 
balonnen de lucht in 
gegaan. In de vorige 
buurtkrant kon je de 
voorlopige uitslag le
zen. Maar ondertussen 
zijn er nog een hele
boel briefjes terugge
komen uit het zuiden 
van Nederland, uit 
Belgie en uit Frank
rijk.De ballon die het 
verst gekomen is, is 
nog steeds de ballon 
van Patricia Wind. Hij 
is gevonden in Vitry- 
le-Francois. Dat ligt 
in noord Frankrijk.
De 2e plaats is voor 
Martijn Snabel. Zijn 
ballon werd ook in 
Frankrijk gevonden, 
maar net over de Bel
gische grens, namelijk

in Poix du Nord. Op de 
3e plaats staat Audrey 
Engels, haar ballon 
kwam terecht in Managé 
Zuid Belgie.
De volgende balonnen 
werden gevonden in 
Vlaanderen (Belgie): 
Van Frank Hoolings in 
Wezembeek. Alweer een 
ballon van Martijn 
Snabel (ra, ra hoe kan 
dat??)in Meise Wolver- 
tem. Uit Moorsel kwam 
het kaartje van Dani- 
elle v/d Baaren terug. 
Denise Verheide kreeg 
bericht uit het plaats 
je Burcht.
Dan kregen we nog een 
heleboel kaartjes uit 
ons eigen land.We noe
men alleen de namen 
van de winnaars en de 
vindplaats: Van M a rjo

lein van Polanen Patel 
in S t . Philipsland, 
Zeeland.Van Mario Bak
ker in Abbenbroek, 
Zuidland. Van Wendy 
Hinke in Poortvliet, 
Zeeland. Van Sabina 
Erents in Brielle. Van 
Paul Sutcliffe in Maas 
dijk, Zuid Holland en 
van Ramon Willemse in 
Vlaardingen.
Al deze kinderen kre
gen een prijsje tij
dens het trefpuntfeest 
op donderdag 19 juni. 
Gefeliciteerd'. De re
daktie zal aan de m e n 
sen die de briefjes 
hebben teruggestuurd, 
een bedankje en een 
buurtkrant toezenden.

de redaktie

1 9
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MEYROOS WAARSCHUM
Tegen inbrekers en vallende antei
Naast de warme bakker 
en de kaasboer met 
scharrelkip hebben we 
gelukkig zou ik willen 
zeggen ook nog een 
echte horlogemaker in 
onze buurt.Dat is w i n 
kelier Meyroos, h or
logerie annex notenbar 
Een eigenaardige kom- 
binatie overigens.
De horlogerie van dhr. 
Meyroos is via de n o 
tenbar te bereiken. 
Als je gelijktijdig de 
deur van de notenbar 
open hebt en door de 
deur naar de horloge
rie wilt, raak je in 
de knoop. Eerst b ui
tendeur dicht, dan pas 
door naar de ruimte 
met de vele tikkende 
klokken en wekkers. 
Meyroos die trouwens 
ook nog bestuurslid 
van de pas opgerichte 
winkeliers- vereniging 
Hufré is, zit rechts 
naast de toonbank aan 
een soort hoge tafel. 
Aan z'n bril is een 
loep bevestigd voor 
het betere priegelwerk

Digitaal
Op mijn vraag of de 
horloge business niet 
totaal in de vernie
ling raakt met al die 
goedkope digitaal-hor- 
loges zegt Meyroos: 
"Veel mensen gaan te
genwoordig weer over 
op een gewoon degelijk 
horloge met wijzers. 
Nee,ik blijf voorlopig 
nog voldoende werk 
houden. Een digitaal- 
horloge is als ie ka 

pot is, nauwelijks te 
repareren, een gewoon 
horloge vaak nog wel. 
Maar over m'n horloges 
wil ik het niet hebben 
Misschien weten jullie

dat bij de redaktie 
niet,maar er is in de 
ze buurt nogal eens 
bij mensen ingebroken. 
De gedupeerden komen 
dan vaak bij mij omdat 
ze dan een bewijs m o e 
ten hébben van de ge
kochte sieraden en 
dergelijke, voor de 
verzekering.Wat me dan 
opvalt is dat bijna 
geen van deze mensen 
een goed slot x op de 
voordeur heeft.De mees 
ten hebben zo'n gewoon 
slot dat je met een 
loper of een stukje 
ijzerdraad open kunt 
maken.

Inbreker
Tja, als zo'n inbreker 
eenmaal binnen is kan 
ie op z'n gemak de 
deur op de trap o pen
breken. Ik zou iedereen 
willen oproepen een

20
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r
tes

goed cilinder-slot op 
z'n voordeur te laten 
zetten.Als je huisbaas 
het niet wil doen, doe 
het dan desnoods zelf. 
Met zo'n oud slot kun 
je je voordeur even zo 
goed open laten staan! 
Het gaat er mij echt 
niet om een paniek
stemming te maken.Maar 
voorkomen istenslotte 
beter dan genezen...."

Op z'n lever
Meyroos had mij er al 
een paar keer over aan 
gesproken. Vond dat 
iets voor de buurt
krant .Telkens kwam het 
er niet van, maar nu 
dan tenslotte wel.

Maar Meyroos heeft nog 
wat anders op z'n le- 
ver:"Als ik zo uit m'n 
winkel kijk zie ik aan 
de overkant rechts 
naast Belcanto,een an 
tenne helemaal scheef 
staan. Vandaag of m or
gen komt dat ding naar 
beneden. Je moet er 
toevallig net onder 
lopen en je zou dat 
ding op je pet krijgen 
Daarom mensen,haal die 
dingen van het dak af 
voordat ze wegrotten 
en naar beneden vallen 
Dat geldt trouwens ook 
voor mij, ik heb m'n 
antenne ook nog op dak 
staan, terwijl ook ik 
centrale antenne hebl

Ja, als zo'n ding naar 
beneden komt en b i j 
voorbeeld op een auto 
valt, kan dat behoor
lijk wat duiten kos
ten..." We kijken met 
ons drieën naar buiten 
Cor de fotograaf, M e y 
roos en ik, en we zien 
nog een aantal andere 
antennes op half negen 
hangen.Wijze raad dus, 
die niet voor niks 
l i j k t .

Wim de Jong

aanbiedingen!
VLOOIENBANDEN VOOR DE
KAT EN  DE HOND 6.50 PER STUK

DIERENSHOP
-< TW E E D E  HUGO DE GROOTSTR .9’ SPITHORST

T E L .8 4 5 8 2 2

een nooewe zm k  , 
met ouoeftuerse sejw/ce !
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S L A G E R I J

’D O R U S’
2e Hugo de Grootstraat frO 

telefoon 84 5

GESPECIALISEERD IN:
'I iTlHKftHnUjllir* HBilRR|Hf 1,|, ,L.*fc

Fondue-; u_
-Gourmet 5_

-Barbecue f
Diverse panklare artikelen 

Cordon blue-kotelet Suisse-T Bonesteak

NATUURVOEDING
WIJ BIEDEN U EEN GROOT 
ASSORTIMENT PRODUKTEN 

ZOALS:

• Brood van Paul Année 
en Dr.Vogel.

• Onbespoten groenten 
van Proserpina.

• Eden oersappen.
• Hügli soepen.
• Paul Penders cormetica.
• Weleda produkten.
• Akwarius o.a. babyvoeding.
• Manna en Lima produkten.

TEVEEL OM OP TE NOEMEN. 
Kom vrijblijvend kijken 
in de winkel of bel even

JW IN ONZE BUURT

D I N G S W
Hugo de Grootplein 20 .-g 
telefoon 020-848587 ^

STUWA UITZENDBURO ZOEKT

MAGAZIJN KRACHTEN 
INPAKSTERS 

SCHOONMAAKSTER 
BANKWERKERS 
SCHOONMAKERS

tel. 020-8308!
189420/
189450 r a

de CUjrcqstraat 28, Amsterdam

r STUWA UITZENDBURO ZOEKT ]

MAGAZIJN KRACHTEN 
INPAKSTERS 

SCHOONMAAKSTER 
BANKWERKERS 
SCHOONMAKERS

tel. 020-8308!
189420/
189450 r a

de CUïrcqstraat 28, Amsterdam

r STUWA UITZENDBURO ZOEKT ’

tel. 020-830857/ 
189420/
189450

MAGAZIJN KRACHTEN 
INPAKSTERS 

SCHOONMAAKSTER 
BANKWERKERS 
SCHOONMAKERS

f
V

de Clercqstraat 28, Amsterdam



i-JI VI JI W ü l L i H  BK8THLIJËN

•/‘ UIKJO  1)1 C K O O T ST R A A T 28  
TEL. 845321

IJELLliN

In onze totaal vernieuwde zaak altijd goedkope
Vooral tijdens het weekend ook aanbiedingen, 
voor de smalle beurs een gezellig boeket!

GWJEtslThN FRUIT &  AARDAPPELENKEES PRINS2e Hugo de Grootstraat 24
BIETEN- VRUCHTEN- GROENTE SALADE 

GESNEDEN KOMKOMMER 
VERSE AARDBEIEN TEGEN DAGPRIJZEN

PIZZERIA 
ITALIAANS RESTAURANT„PAPA LONGO"

DE CLERCQSTRAAT 32 TEL 166274

GEZELLIG
PIZZA 
e t e n !

tegen inlevering var dezebon
het hele gezelschap 

eerste glas w ijn  gratis  !
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